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JOSEF HOREŠOVSKÝ

Velké přátelství a krutý osud

Příchod Josefa Horešovského do hlavního města na
podzim 1965 nebyl bez problémů. Mateřský oddíl 
a středočeský rival Pražanů se to-
tiž chvíli zdráhal perspektivního
zadáka, narozeného 18. července
1946, do Sparty uvolnit. „Ale pak
kladenští funkcionáři pochopili,
že už tam skutečně zůstat nechci.
V kabině totiž vládla díky starším
hráčům divná atmosféra. Ona po-
věstná kladenská parta se zatím
nevytvořila, k tomu došlo až po
příchodu trenéra Proška. A tré-
ninková morálka nebyla nejlepší.
I Franta Pospíšil měl v úmyslu 
odejít. Jenže já chtěl do Prahy
především proto, že jsem začínal
třetí ročník na tělovýchovné fa-
kultě a skloubit studium s trénin-
ky při dojíždění z Kladna? To 
opravdu nešlo.“

Po přesunu do sparťanské ka-
biny se mu dostalo velké pocty.
Pravidelně nastupovat v jedné 
obranné dvojici se zkušeným reprezentantem Františ-
kem Tikalem, což pozitivně ovlivnilo jeho výkonnostní
růst. „Vždy jsem měl štěstí na parťáky. Už na Kladně

mne zaučoval Bacílek, a když vyrůstáte vedle takových
borců, kteří nikdy ani nenaznačí, že jste jenom bažant,
a pokud uděláte chybu, jsou ochotni ji vzít na sebe, ně-
co z nich ve vás zůstane.“ Ačkoliv nebyl typem ofenziv-
ního zadáka, měl dobrou střelu od modré čáry a v se-
zoně 1966/67 nastřílel 11 brankek. Druhý nejvyšší 
počet v celé lize po spoluhráči ze Sparty Masopustovi.

Návdavkem k tomu prožil i nejvyda-
řenější zápas ligové kariéry. „Úřadu-
jícího mistra jihlavskou Duklu jsme
porazili 10:3! A já dal čtyři góly 
v jednom utkání, což se mi podaři-
lo zopakovat už pouze jednou, proti
NDR s národním mužstvem na 
olympiádě v Grenoblu. Dvakrát jsem
brankáře Jihlavy prostřelil z jízdy 
a větší vzdálenosti. Potřetí po vel-
kém slalomu přes celé kluziště a na-
konec, dorážkou zblízka po při-
hrávce Pavla Volka. Byl to nádherný
pocit, slyšet, jak se z ochozů ozývalo
skandování deset, deset...“

Josef Horešovský pak působení
ve Spartě, ve které strávil dohroma-
dy devět sezon a odehrál podstat-
nou část z 514 ligových utkání, pře-
rušil a odešel právě na Vysočinu,
do Dukly Jihlava. „I když jsem cho-
dil na vysokou, musel jsem absol-

vovat běžné dva roky u armádního týmu, protože z vo-
jenské katedry mne snad po třech týdnech vyhodili.
Ona totiž byla v úterý, stejně jako ligové zápasy. A ab-
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